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ÞINGSKJAL nr. 8 
 

Tillaga að breytingu á reglugerð um bikarkeppni SKÍ í skíðagöngu  
Flutningsaðili: Skíðagöngunefnd SKÍ 

 
Var: 
1. grein 
 
 

 2018/2019* 2019/2020 2020/2021 

Fullorðinsflokkur (FIS) Allir 2002 og eldri Allir 2003 og eldri Allir 2004 og eldri 

19-20 ára (FIS) 1999 og 2000 2000 og 2001 2001 og 2002 

17-18 ára (FIS) 2001 og 2002 2002 og 2003 2003 og 2004 

15-16 ára 2003 og 2004 2004 og 2005 2005 og 2006 

13-14 ára 2005 og 2006 2006 og 2007 2007 og 2008 

*Aldur reiknast miðað við almanaksárið 2019 

Verður: 
1. grein 

 
 2019/2020* 2020/2021 2021/2022 

Fullorðinsflokkur (FIS) Allir 2004 og eldri Allir 2005 og eldri Allir 2006 og eldri 

18-19 ára (FIS) 2001 og 2002 2002 og 2003 2003 og 2004 

16-17 ára (FIS) 2003 og 2004 2004 og 2005 2005 og 2006 

14-15 ára 2005 og 2006 2006 og 2007 2007 og 2008 

12-13 ára 2007 og 2008 2008 og 2009 2009 og 2010 

*Aldur reiknast miðað við almanaksárið 2020 

__________________________________________________________________________ 
 
Var: 
4. grein 
Á bikarmótum SKÍ skal hafa til hliðsjónar þær vegalengdir sem keppt er í á UMÍ og 
SMÍ. Vegalengdir og keppnisform ásamt göngutækninni skal ákvarðast af 
skíðagöngunefnd ár hvert. 
 

Verður: 
4. grein 
Á bikarmótum SKÍ skal hafa til hliðsjónar þær vegalengdir sem keppt er í á UMÍ og 
SMÍ. Vegalengdir og keppnisform ásamt göngutækninni skal ákvarðast af 
skíðagöngunefnd ár hvert. Ef þær aðstæður skapast að ekki er hægt að halda 
ákveðnar vegalengdir/keppnisform/göngutækni getur skíðagöngunefnd SKÍ 
breytt því eftir aðstæðum. 
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Var: 
7. grein 
Verðlaun á bikarmótum: 

Fullorðinsflokkur (FIS)* Þrjú verðlaun af hvoru kyni 

17-18 ára (FIS) Þrjú verðlaun af hvoru kyni 

15-16 ára Þrjú verðlaun af hvoru kyni 

13-14 ára Þrjú verðlaun af hvoru kyni 

*ekki skal veita sérstök verðlaun fyrir FIS mót. Einungis eitt sett af verðlaunum fyrir 
allan fullorðinsflokkinn. 
 
Verðlaun í lok hvers tímabils fyrir bikarmeistara: 

Fullorðinsflokkur (FIS)* Þrjú verðlaun af hvoru kyni 

19-20 ára (FIS) Þrjú verðlaun af hvoru kyni 

17-18 ára (FIS) Þrjú verðlaun af hvoru kyni 

15-16 ára Þrjú verðlaun af hvoru kyni 

13-14 ára Þrjú verðlaun af hvoru kyni 

 

Verður: 
7. grein 
Verðlaun á bikarmótum: 

Fullorðinsflokkur (FIS)* Þrjú verðlaun af hvoru kyni 

16-17 ára (FIS) Þrjú verðlaun af hvoru kyni 

14-15 ára Þrjú verðlaun af hvoru kyni 

12-13 ára Þrjú verðlaun af hvoru kyni 

*ekki skal veita sérstök verðlaun fyrir FIS mót. Einungis eitt sett af verðlaunum fyrir 
allan fullorðinsflokkinn. 
 
Verðlaun í lok hvers tímabils fyrir bikarmeistara: 

Fullorðinsflokkur (FIS)* Þrjú verðlaun af hvoru kyni 

18-19 ára (FIS) Þrjú verðlaun af hvoru kyni 

16-17 ára (FIS) Þrjú verðlaun af hvoru kyni 

14-15 ára Þrjú verðlaun af hvoru kyni 

12-13 ára Þrjú verðlaun af hvoru kyni 
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Var: 
5. grein – útreikningur á bikarstigum 
Reikna skal saman stigafjölda hvers félags fyrir sig sem það vinnur sér inn í hverjum 
flokki og veita því stigahæsta verðlaun að loknu síðasta móti vetrarins. Einnig skal 
veita verðlaun til þess félags sem hefur fengið flest samanlögð stig í öllum flokkum og 
skal það félag kallast Bikarmeistari SKÍ það árið og hljóta verðlaun að loknu síðasta 
móti. Hvert félag safnar stigum undir skráðu nafni. 

 
Verður: 
5. grein – útreikningur á bikarstigum 
Reikna skal saman stigafjölda hvers félags fyrir sig sem það vinnur sér inn í hverjum 
flokki. Hvert félag safnar stigum undir skráðu nafni. 
Veita skal stigahæsta félaginu í eftirtöldum flokkum verðlaun: 

• 12-15 ára (bæði kyn saman). 

• 16 ára og eldri (bæði kyn saman). 

• 12 ára og eldri (bæði kyn saman) – Skal það félag kallast Bikarmeistari 
SKÍ það árið. 

 
Rökstuðningur:  

1. Núverandi aldur stangast á við aldursflokka FIS. Lagt til að farið verði eftir 
aldursflokkum FIS eins og í öðrum greinum. Vitnað í grein 341.1.5 í ICR CC reglum frá 
FIS:  

• At all FIS competitions a competitor must have reached his 16th birthday 
before the end of the calander year (1st january – 31st december) in which the 
season ends: 

• In season 2018/2019, competitors born 2003 and earlier. 

• In season 2019/2020, competitors born 2004 and earlier. 

• In season 2020/2021, competitors born 2005 and earlier. 
2. Nefndin telur að þetta sé mikilvægt ákvæði uppá að bregðast við ef þær aðstæður 

skapast að betra sé að halda eina grein umfram aðra. 
3. Í takt við breytingu á aldursflokkum. 
4. Verið að samræma félagakeppni á milli greina þannig að hún sé sem líkust á milli 

þeirra allra. 
 


